
সরকাির উেদ ােগও কমেছ না পয়ঁােজর দাম
রাজধানীসহ িবিভ  ােন পঁয়ােজর কিজ এখন ১১০ থেক ১৩০ টাকা িটিসিবর পঁয়াজ

িবি র ভাব নই বাজাের  পঁয়াজ আমদািনেত এলিস মািজন ও েদর হার কমােনা
হেয়েছ

কাশ : ০২ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সরকাির নানা  উেদ ােগও কমেছ না  পঁয়ােজর দাম।  গতকাল ম লবারও রাজধানীসহ দেশর িবিভ
জায়গায় িত কিজ পঁয়াজ িবি  হেয়েছ ১১০ থেক ১৩০ টাকায়।

এেত ভাগাি েত পেড়েছন  আেয়র মা ষ। অব া এমন য, বাজার থেক  কের অিফস-আদালত
সব জায়গায় এখন আেলাচনার িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছ ‘ পঁয়াজ’।

সরকােরর িবপণন সং া  িডং করেপােরশন অব বাংলােদশ (িটিসিব) পঁয়ােজর বাজার িনয় েণ  
মেূল  পঁয়াজ িবি   করেলও তার কােনা ভাব নই বাজাের। কারণ তা চািহদার তলুনায় খুবই কম।
গতকাল সকােল রাজধানীর শাি নগর বাজােরর সামেন িগেয় দখা যায়, িটিসিবর পঁয়াজ িবি র াক
িঘের তােদর দীঘ লাইন। অথচ িত ােক মা  এক টন পঁয়াজ িবি  করা হে । ৪৫ টাকা কিজ দের
একজন তােক দওয়া হে  ই কিজ কের পঁয়াজ। বািণজ  ম ণালেয়র িহেসেব, সারােদেশ িতিদন
পঁয়ােজর চািহদা ৬ হাজার টন। এই িহেসেব রাজধানীেতই চািহদা ায় দড় হাজার টন। িক  িটিসিব

রাজধানীেত িবি  করেছ মা  ৩৫ টন পঁয়াজ। এই সামা  পিরমাণ পঁয়াজ িদেয় কীভােব বাজার িনয় ণ
স ব? এ  ভা ােদর।

এিদেক বািণজ  ম ণালয় পঁয়ােজর দেরর ঊ  গিতেরােধ বশ িকছু পদে প িনেলও এখন পয  তার
কােনা ইিতবাচক ভাব পেড়িন বাজাের।

বািণজ  সিচব ড. মা. জাফর উ ীন পঁয়ােজর ঊ মলূ  িনেয় ভা ােদর আতি ত হওয়ার কােনা কারণ
নই জািনেয় সাংবািদকেদর বেলেছন, সািবক পিরি িত মিনটিরংেয়র জ  বািণজ  ম ণালেয়র উ পযােয়র

১০  জন  কমকতােক  দািয়  দওয়া  হেয়েছ।  তারা  গতকাল  থেক  ক বাজার,  চ াম,  ফিরদপুর,
রাজবাড়ী,  যেশার,  িদনাজপুর,  পাবনা,  সাত ীরা,  িসরাজগ  ও  শরীয়তপুর  জলার  বাজার েলােত
তদারিক  কেরেছন। এছাড়াও িতিট জলা শাসন থেকও কাযকর ব ব া হণ করা হেয়েছ।

িতিন বেলন, পঁয়াজ আমদািনর ে  এলিস মািজন এবং েদর হার াস করার জ  বাংলােদশ ব াংক
পদে প িনেয়েছ।  ল ও নৗব র েলােত অ ািধকার িভি েত আমদািনকৃত পঁয়াজ খালাস করা হে ।
পঁয়াজ পিরবহন িনিব  করার জ   ব ব া হণ করা হেয়েছ। এক ে র জবােব িতিন জািনেয়েছন,

এলিসর মাধ েম িময়ানমার, িমশর ও তুর  থেক আমদািনকৃত পঁয়াজ ব ের খালাস করা  হেয়েছ।
এছাড়া িময়ানমার থেক বডার েডর মাধ েম টকনাফ ব র িদেয় আমদািনকৃত পঁয়াজ এবং  দেশর
িবিভ  জলার পাইকাির হাট েলােত িব ীত পঁয়াজ ত সারােদেশ িনিবে  পৗঁেছ যাে ।  আশা করিছ,

ত পঁয়ােজর দাম কেম যােব।

এিদেক এখেনা রাজধানীসহ সারােদেশ িত কিজ পঁয়াজ িবি  হে  ১১০ থেক ১৩০ টাকায়।

সয়দপুর (নীলফামারী)  সংবাদদাতা  জানান,  সয়দপুের দফায়  দফায়  বাড়েছ  পঁয়ােজর দাম।  ভারত
র ািন ব  করায় ও অব াহত বিৃ র কারেণ পঁয়ােজর বাজাের আ ন লেগেছ। বতমােন বাজাের িত

  মু া রায়হান
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কিজ পঁয়াজ ১১০ থেক ১৩০ টাকা কিজেত িবি  হে ।

নতনু বাবপুাড়ার গিৃহণী হাসেন আরা িলিপ, বাশঁবািড়র রিহমা খাতুন জানান, তারা িতিদনই সংসােরর
বাজার সদাই কের থােকন। িক  পঁয়াজ িকনেত এেস তারা চােখ অ কার দখেছন। ফেল চািহদার
অেধক পঁয়াজ িকনেত বাধ  হেয়েছন তারা।

এ ব াপাের সয়দপুর বিণক সিমিতর সভাপিত মা. ইি স আলী বেলন, ভারত র ািন ব  করার ঘাষণায়
আমদািন কেম গেছ। ফেল বাজাের পঁয়ােজর মলূ  বিৃ  পেয়েছ।

ব ড়া থেক াফ িরেপাটার জানান, ব ড়ার বাজাের িদন আেগও এক কিজ ভারতীয় পঁয়াজ কনা
যত ৮০ টাকায়। সই পঁয়ােজর দাম এক লােফ িত কিজেত ৪০ টাকা বেড় এখন ১২০ টাকা দের

িবি  হে । 

ব ড়ার পঁয়ােজর পাইকাির বাজার রাজাবাজােরর ব বসায়ীরা জানান, ব ড়া ছাড়াও পাইকাির এ মাকাম
ও আড়ত থেক পা বতী জয়পুরহাট,  নওগা,ঁ  নােটার,  িসরাজগ  এবং গাইবা ার ব বসায়ীরা  পঁয়াজ
কেনন। এই পাইকাির মাকােম পঁয়ােজর বাজার িনভরশীল আমদািন করা ভারতীয় পঁয়ােজর সরবরােহর

ওপর।  ভারত  থেক িহিল,  ভামরা,  বনােপাল  এবং  সানামসিজদ  লব র হেয়  এেতািদন  ব ড়ার
রাজাবাজার আড়েত পঁয়াজ আসত। ভারত থেক পঁয়াজ আমদািন বে র ভাব পেড়েছ বাজাের।

রাজাবাজােরর অ তম আমদািনকারক আব ল গফুর ফিকর আ  কেরন, েয়কিদেনর মেধ  িময়ানমার,
তুর সহ কেয়কিট দশ থেক আমদািন করা পঁয়াজ ব ড়ার আড়েত পৗঁছােব। সরবরাহ াভািবক হেল
বাজারও ি িতশীল হেব।

ক বাজার িতিনিধ জানান,  িময়ানমার থেক রকড পিরমাণ  পঁয়াজ আমদািন হেলও জলার ানীয়
বাজার েলােত  এখেনা  পঁয়ােজর  দাম  কেমিন।  সরকােরর  কেঠারতার  মােঝও  মনুাফােলাভী  অসাধু
ব বসায়ীরা ই ামেতা পঁয়ােজর দাম বাড়াে ন।

টকনাফ লব র  িবভাগ সূ  জানায়, গত প কাল থেক ম লবার পয  িময়ানমার থেক টকনাফ
লব র িদেয় ায় ৪ হাজার ৩৮০ টন পঁয়াজ আমদািন হেয়েছ। খালােসর অেপ ায় রেয়েছ পঁয়াজভিত

আেরা একািধক লার।

টকনাফ  লব রেকি ক আমদািনকারকেদর  অিভেযাগ,  িমক অপযা তার  কারেণ  পঁয়াজ  বাঝাই
লার েলা ব ের নাঙর কের আেছ। ব েরর িমক অব ব াপনার ফেল িমক সংকেট পঁয়াজ লার
থেক খালাস করা স ব হে  না।

ব বসায়ীরা  জানান,  িময়ানমার থেক আমদািনকৃত পঁয়াজ ানীয় বাজাের চািহদা  মটােনার পর িনেয়
যাওয়া হে  চ ােমর খাতনুগে । সখান থেক একািধক হাত বদল হেয় তা সরবরাহ হে  দেশর
িবিভ  াে ।

অিভেযাগ উেঠেছ, কােনা কােনা ে  পঁয়াজ দামজাত কের কৃি ম সংকট সিৃ র মাধ েম পঁয়ােজর
বাজার অি িতশীল করার চ া করেছন অসাধ ুব বসায়ীরা।

চ াম  অিফস  জানায়,  গতকাল  চ ােমর পাইকাির  বাজার  খাতুনগে  পঁয়ােজর  আড়েত  অিভযান
চািলেয়েছ জলা শাসেনর াম মাণ আদালত। অিভযােন নতৃ  দন িনবাহী ম ািজে ট মা. তৗিহ ল
ইসলাম এবং মা. আশরাফুল আলম।

অিভযােন খাতুনগে  পঁয়ােজর আড়তদার মসাস হাজী অিছউি ন সওদাগর, মসাস আব ল আউয়াল,
মসাস শাহজালাল ডাস, বাগদাদী করেপােরশন এবং এসএন ডােস  পঁয়ােজর য় ও িব য়মলূ

খিতেয় দখা হয়।  াম মাণ  আদালত সূ  জানায়,  খাতুনগে  পঁয়ােজর আড়ত েলােত িময়ানমারসহ
িবিভ  দশ থেক আসা পঁয়াজ য়মেূল র চেয় অেনক বিশ দােম িবি  করা হি ল। কেয়কিট আড়ত
িময়ানমােরর পঁয়াজ ৪২ টাকায়  িকনেলও িবি  কেরেছ ৭৫-৮০ টাকায়।  কেয়কিট  আড়ত গত মােস
ভারেতর পঁয়াজ ৪২ থেক ৬০ টাকায় িকনেলও এখন িবি  করেছ ৯০ টাকায়। অিভযােন পঁয়ােজর দাম
কৃি মভােব যােত না বাড়ােনা হয়, সজ  ব বসায়ীেদর সতক করা হেয়েছ।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|
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